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Via deze nieuwsbrief willen wij u 
graag uitnodigen voor de informatie
bijeenkomst Valeriusstraat. Deze 
informatiebijeenkomst vindt plaats 
op dinsdag 8 maart 2016 van 
19.30 tot 21.00 uur in de kantine van 
kaatsvereniging LKC Sonnenborgh. 
Adres van de kaatsvereniging is 
Bachstraat 16 te Leeuwarden. 
Tijdens deze bijeenkomst bespreekt 
de aannemer de planning van de 

werkzaamheden en is zowel het 
project team als de aannemer aan
wezig voor het beantwoorden van 
vragen.
Kunt u niet aanwezig zijn op de 
informatiebijeenkomst? In de volgende 
nieuwsbrief stelt de aannemer en 
het projectteam zich nogmaals aan 
u voor en verschijnt er een gedetail
leerde planning van de werkzaam
heden. 

Werkzaamheden Valeriusstraat
Resultaat van de reconstructie is 
dat het verkeer goed doorstroomt 
en het makkelijker/veiliger wordt om 
de straat over te steken. De om
liggende wijken blijven goed bereik
baar voor zowel automobilisten, 
fietsers als voetgangers.  Om een 
impressie te krijgen van de nieuwe 
inrichting kunt u de Julianalaan als 
voorbeeld nemen.  

Luchtfoto uitzicht op Valeriusstraat



In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de 
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en  
Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. 
Voor nu en voor de toekomst.

Het werk is gegund aan aan
nemersbedrijf A. Faber. Zij gaan op 
maandag 14 maart 2016 starten 
met de werkzaamheden en halver
wege oktober zijn ze naar ver
wachting klaar. In het najaar wordt 
het groen aangebracht waaronder 
het planten van de bomen en het 
inzaaien van gras. Dit wordt door 
een groenaannemer gedaan. Zoals 
u wellicht heeft vernomen zijn we al 
begonnen met de aanleg van 
tijdelijke parkeerplaatsen in de 
Wagnerstraat; deze zijn nodig omdat 
er tijdens de uitvoering minder 
mogelijkheden zijn om te parkeren 
langs de parallelweg. Op 14 maart 
start de aannemer met zijn 
werkzaamheden bij het Beethoven
plantsoen. Zowel aan de noord als 
zuidkant worden de wegen en 
parkeervakken anders ingericht. 
Ook start A. Faber BV met de werk
zaamheden aan de  parallelweg 
tussen de Sem Dresdenstraat en 
de Richard Holstraat. Waar gewerkt 
wordt ontstaat overlast, maar tijdens 
de werkzaamheden doen we er 
alles aan om deze overlast zoveel 
mogelijk te beperken.

Parkeren
Op het moment dat er gewerkt 
wordt aan de parallelwegen, kan er 
te weinig parkeerruimte voor uw 
woning zijn. U kunt dan parkeren op 
andere delen van de parallelweg 
waar niet gewerkt wordt, of op de 
extra gecreëerde parkeergelegen
heden. Zo kan er geparkeerd worden 
rond de voormalig garage De Zeeuw 
(Richard Holstraat), op de extra 
aangelegde parkeerplaatsen in de 

Wagnerstraat of op de extra aan
gelegde parkeerplaatsen bij kaats
vereniging LKC Sonnenborgh. 

Inloopuur
Tijdens de gehele uitvoering van het 
werk is er wekelijks een inloopuur 
voor omwonenden. Iedere woensdag 
kunt u in de bouwkeet van Faber, 
tussen de twee kiosken op het 
Beethovenplantsoen tussen 15.30 
en 16.30 uur terecht. In dit overleg 
kunnen praktische knelpunten 
worden besproken met zowel contact
persoon aannemer, Anne van Straaten 
als met de toezichthouders van de 
gemeente Leeuwarden, Björn van 
Straaten/of Heine Koopmans. 

Europaplein
De reconstructie van het plein wordt 
vanaf april aanbesteed. De gunning 
(opdrachtverlening) van het werk is 
naar verwachting eind juni.  
Waarschijnlijk heeft de Raad van 
State dan uitspraak  gedaan over 
een beroep tegen de reconstructie 
van het plein. Na de gunning gaat 
de aannemer aan de slag met de 
voorbereidingen. De volgorde van 
de werkzaamheden is als volgt:
  Reconstructie Harlingerstraatweg 
west 

 Toegangsweg Schrijversbuurt
  Aanleg nieuwe rotonde en tunnels 
  Bestaande wegen aansluiten op 
de nieuwe rotonde

 Inrichting van de vier kwadranten
Tijdens de werkzaamheden wordt 
ervoor gezorgd dat het verkeer op 
en rond het plein zoveel mogelijk 
gewoon kan doorrijden. Er wordt zo 
weinig mogelijk gestremd. Mocht 

dat toch nodig zijn, dan alleen in 
een paar weekenden. De werk
zaamheden duren tot eind 2017.

Nieuwsgierig naar de werkzaam
heden? Sinds kort kunt u ook via 
www.vrijbaan.nl het project via de 
webcam volgen. 

Op de hoogte blijven
Wij willen u graag zo goed mogelijk 
informeren over de plannen voor de 
Valeriusstraat. Door een nieuwsbrief, 
informatieavonden, www.vrijbaan.nl, 
Twitter @vrijbaan en Facebook: 
www.facebook.com/Leeuwarden
Vrij Baan. Wilt u de nieuwsbrief de 
volgende keer digitaal ontvangen of 
heeft u vragen? Stuur dan een email 
aan valeriusstraat@vrijbaan.nl. 
Tijdens de werkzaamheden is Björn 
van Straaten toezichthouder en 
contactpersoon. Hij is telefonisch 
bereikbaar via: 058 750 5524


